
Koopmans, Gerrit Willem. -• Dir. der Coöp. Boeren-
bank voor Friesland te Leeuwarden. - Den 7den Maart
18(51 te Akkrum geb. als zoon van Willem Jiskes Koop-
mans en Adriana Johannes Holster. - Gch. m. Willemke
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was K. van 1875-1883 bij notarissen te Oldeboorn en
Leeuwarden werkzaam, vervolgens kwam hij den Hen
Aug. 1883 ten kantore van den gemeente-ontvanger van
Leeuwarden, meer dan 20 jaar bleef hij aldaar als ge-
agrccerdc werkzaam. Van dien. datum af was hij ook ad-
ministrateur over div. onr. goederen en van 1884-1904
was K. tweede boekhouder aan de Nutsspaarbank te Leeu-
warden. In 1885 slaagde hij voor het examen van ge-
meente-secretaris. - Reods in zijn jeugd had de nood, waar-
in een groot deel der boeren en arbeidersbevolking in de
provincie verkeerde zijn aandacht getrokken, met het ge-
volg, dat hij ook in later jaren groote belangstelling bleef
behouden voor het welzijn der FViesche boeren en arbei-
ders. Daarom richtte K. den 22en Maart 1907 o.a. de Coöp.



Boerenbank op, waarvan hij thans nog directeur is. In
1923 werd de ond. bedrijfsvereen. „De Waarborg" gev.
te Leeuwarden, opgericht, als een verzek. tegen de gevol-
gen van landbouwongevallen. Hiervan was K. directeur,
totdat hij op l Maart 1931 eervol werd ontslagen. Tevens
werd K. benoemd tot eerelid dier vereen. K. is bovendien
mede-opr. v. d. wett. vereen. „De Samenwerking" te Gro-
ningen. Den 5en Maart 1932 werd hij door de alg. verg.
te Utrecht benoemd tot eerelid, wegens de vele verdien-
sten op het gebied der soc. verzekering in het algemeen
en t.a.v. deze vereen, in het bijzonder. - Van 1903-1916
had K. zitting in den Leeuwarder Gemeenteraad. - Tij-
dens de overstrooming in Friesland in 1910, nam hij als
voorz. zitting in een op zijn initiatief gevormde comm.,
welke na veel moeite v. d. Min. v. Waterstaat en Landbouw
de toezegging kreeg, dat beiden persoonlijk den toe-
stand in oogenschouw zouden nemen, hetgeen ook is ge-
schied en tengevolge had, dat tot den bouw van een stoom-
gemaal te Tacozijl werd besloten. - K. heeft steeds veel
interesse voor sport gehad, hij was voorz. van de door
hem mede opger. Friesche Biljartclub; is oud-pres, comm.
tevens mede-opr. van de N.V. „De Friesche Sportclub"
(Wilhelminabaan) Leeuwarden; mede-opr. en oud be-
stuursl. v. d. „Nieuwe Leeuwarder Ijsclub". - K. is in het
bezit van de onderscheiding v. d. Vrijw. Landstorm, waar-
van hij nestor was; en van de verguld-zilveren legpenning
van de Vereen, v. Vreemdelingenverkeer, welke hem werd
uitgereikt ter gelegenheid van zijn 37-j. bestuurslidmaat-
schap v. d. Frieschen Ijsbond, waarvan hij de laatste
9 jaren voorzitter was, terwijl hij thans eere-voorz. v. h.
bestuur van dien bond is. - K. publiceerde enkele art. in
vakbladen. - Hij bezocht België en Duitschland. - Maria
Louisastraat 3, Leeuwarden.


